
Mga Tanong at Sagot sa Mga  
Kasanayan sa Buhay ng Mag-aaral 
 
Ang mga mag-aaral ng CK Schools sa grade 3 hanggang 12 ay lalahok sa isang online survey na 
mag-uudyok sa mga mag-aaral na mag-isip ng sarili sa mga kasanayan sa buhay tulad ng 
pagtatakda at pagkamit ng mga layunin, pagtaas sa mga hamon at pamamahala ng kanilang 
damdamin upang makapagtuon sila ng pansin sa paaralan. 

Dahil ang survey na ito ay bago sa mga mag-aaral, alam namin na maaaring mayroon ka pang 
ilang mga katanungan. Narito ang mga sagot sa mga katanungan na maaaring mayroon ka. Kung 
mayroon kang maraming mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa punong-guro ng iyong 
paaralan. 

Bakit mo hinihiling sa mga mag-aaral na kunin ang survey 
na ito? 
Alam namin na ang kalusugan ng kaisipan ng ating mga mag-aaral at kasanayan sa panlipunan ay 
napakahalaga, lalo na ngayon. Ipinakita sa amin ng pananaliksik na ang mga mag-aaral ay 
pinakamatagumpay kung mapamahalaan nila ang kanilang emosyon, makagawa ng mga 
responsableng desisyon, at maunawaan ang pananaw ng iba upang gumana sa kanila. 

Sino ang makakakita ng mga resulta? 

Ang guro, tagapayo at tagapamahala lamang ng mag-aaral ang makakatingin sa data mula sa 
survey ng mga kasanayan sa buhay ng mag-aaral. Tulad ng lahat ng mga tala ng mag-aaral, saklaw 
kami ng mga batas ng Pederal ng pagkapribado ng mag-aaral, tulad ng FERPA. 

Ano ang gagawin mo sa mga resulta ng survey? 
Kami ay nakatuon sa pag-alam sa bawat mag-aaral sa pangalan, lakas at pangangailangan. Ang mga 
survey na tulad nito ay tumutulong sa amin na makakuha ng isang mas malinaw na larawan ng 
mga kalakasan at pangangailangan ng bawat mag-aaral at tinutulungan kaming matukoy kung 
paano suportahan ang mga ito. 

Gagamitin ng mga pinuno at tagapayo ng paaralan ang data upang makita ang mga kalakaran sa 
buong paaralan upang magpasya kung aling mga programa at serbisyo ang makikinabang sa 
kanilang paaralan. Gagamitin din nila ang data sa mga naka-target na paraan upang suportahan 
ang mga mag-aaral na maaaring may karagdagang mga pangangailangan. 

Hihilingin namin sa mga mag-aaral na kunin ang survey na ito ng muli sa taon ng pag-aaral upang 
masukat namin ang aming pag-unlad. 

https://www.ckschools.org/cms/One.aspx?portalId=11175&pageId=513813#TagalogTranslation


Gaano katagal sa pagganap ng survey upang 
makumpleto? 
Inaasahan namin na ang survey sa mga kasanayan sa buhay ay tatagal ng halos 15 minuto upang 
makumpleto 

Ano ang iba pang mga survey na kinukuha ng mga mag-
aaral?  
Bilang karagdagan sa survey ng mga kasanayan sa buhay mula Oktubre 11-22, hihilingin din 
namin sa lahat ng mga mag-aaral sa mga baitang 3-12 na lumahok sa isang survey ng klima 
tungkol sa kanilang mga karanasan sa aming mga paaralan. Ang mga mag-aaral sa baitang 6, 8, 10 
at 12 ay hihilingin din na kumuha ng Survey ng Pangkalusugan ng Kabataan Healthy Youth Survey 
ng estado. 

Kailangan bang gawin ng mga mag-aaral ang survey na 
ito?  
Hindi Maaring pumili ang mga mag-aaral na hindi kumuha ng survey o laktawan ang mga 
indibidwal na katanungan. 
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